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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Péče	  o	  mimořádně	  nadané	  žáky	  v	  naší	  škole	  probíhá	  od	  roku	  2006.	  Odbornou	  
supervizi	  zajišťuje	  PhDr.	  Vlasta	  Hořánková.	  Nadaným	  žákům	  obohacujeme	  učivo	  
v	  souladu	  s	  jejich	  nadáním.	  Mají	  možnost	  se	  rozvíjet	  v	  zájmové	  činnosti	  nabízené	  
prostřednictvím	  bohaté	  nabídky	  naší	  školy.	  Pedagogové,	  kteří	  je	  vyučují,	  se	  
zúčastnili	  několika	  speciálních	  školení.	  Žáci	  se	  zájmem	  o	  tříbení	  logického	  
myšlení	  navštěvují	  kroužek	  deskových	  her.	  

I	  v	  letošním	  školním	  roce	  se	  díky	  zájmu	  žáků	  školy	  otevřel	  kroužek	  „Chytré	  
hlavičky“.	  	  Jsme	  moc	  rádi,	  že	  některé	  děti	  se	  do	  kroužku	  přihlásily	  opakovaně.	  
Scházeli	  jsme	  se	  opět	  každé	  pondělí.	  Škola	  pro	  nás	  nakoupila	  nové	  deskové	  hry,	  
opět	  jsme	  si	  zorganizovali	  turnaj	  v	  piškvorkách,	  řešili	  jsme	  různé	  logické	  úlohy	  a	  
šifry.	  	  

V	  březnu	  pro	  naši	  školu	  pan	  Josef	  Hordina,	  který	  uspořádal	  pět	  přednášek	  o	  
hrách	  a	  hlavolamech.	  Tato	  akce	  byla	  otevřena	  i	  pro	  veřejnost.	  	  

V	  dubnu	  nás	  navštívila	  tisková	  mluvčí	  Policie	  ČR	  Písek	  por.	  Mgr.	  Kamila	  
Ingrišová.	  V	  průběhu	  besedy	  nás	  seznámila	  s	  tím,	  na	  co	  si	  máme	  dávat	  pozor	  a	  
jak	  se	  zachovat,	  kdybychom	  se	  stali	  svědky	  trestného	  činu.	  Také	  nám	  ukázala,	  jak	  
se	  snímají	  otisky	  prstů,	  jak	  kriminální	  technik	  zajistí	  místo	  trestného	  činu.	  Sami	  
jsme	  si	  vyzkoušeli,	  jak	  sejmout	  otisk	  ze	  skleničky	  nebo	  jak	  získat	  otisk	  stopy.	  	  

V	  	  květnu	  jsme	  navštívili	  malou	  vodní	  elektrárnu	  u	  Nového	  mostu	  v	  Písku.	  Pan	  
Milan	  Rybák	  nás	  provedl	  celým	  objektem,	  ukázal	  nám	  čištění	  vody	  před	  
průtokem	  elektrárnou,	  Kaplanovu	  turbínu	  a	  zázemí	  celého	  svého	  pracoviště.	  
Seznámil	  nás	  s	  náplní	  své	  práce.	  Bavili	  jsme	  se	  o	  povodních,	  které	  v	  posledních	  
letech	  zasáhly	  Písek.	  Zároveň	  odpověděl	  na	  všechny	  naše	  zvídavé	  otázky.	  
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